Zápis
zo 103. zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR,
konaného 22. - 23. novembra 2017 v Bratislave
Účasť
1. Členovia AK
Prítomní:
M. Cagala, L. Čarný, A. Dukát, M. Fendek, M. Fikar, Ľ. Fišera, M. Gbúrová,
R. Hindls, J. Holeček, D. Ježová, V. Kupec, M. Líška, P. Markoš, J. Mihok,
V. Nečas, V. Patráš, G. Petrová, I. Šimovček, J. Škvarenina, M. Urban, J. Vilček.
2. Hostia
Jana Mojžišová, rektorka UVLF, delegovaná prezidentom Slovenskej rektorskej konferencie
R. Kropilom (SRK)
Martin Putala, predseda Rady vysokých škôl (RVŠ)
Bálint Lovász, predseda Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ)
Ľubomír Šottník, zástupca ŠRVŠ
Zuzana Brčáková, zástupkyňa Sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR (SVŠ)
Program
1. Otvorenie, schválenie návrhu programu, kontrola uznesení
2. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) a b) – študijné programy
3. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. c) – habilitačné konanie a vymenúvacie konanie
4. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. f) – zmena v sústave študijných odborov
4.1 Zmena v sústave študijných odborov - nový študijný odbor dejiny a teória múzických
umení a audiovízie (žiadosť č. 359/2017-AK, predkladá V. Patráš)
5. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. g) – overovanie splnenia kritérií
(žiadosť č. 237/2017-AK a č. 421/2017-AK, predkladajú príslušní predsedovia stálych PS)
6. Overovanie skutočností podľa § 83 ods. 8 a 9 – správy na odstránenie nedostatkov
predložené vysokými školami
6.1 Študijné programy
6.2 Habilitačné konanie a vymenúvacie konanie
7. Overovanie skutočností podľa § 83 ods. 12 – zmena študijného programu, resp. zmena HVK
8. Komplexné akreditácie – vyjadrenia k žiadostiam o akreditáciu študijných programov
8.1 Vysoká škola DTI
(predsedovia príslušných stálych PS)
8.2 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
(predsedovia príslušných stálych PS)
8.3 Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
(predsedovia príslušných stálych PS)
8.4 Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií Bratislava
(predsedovia príslušných stálych PS)
9. Rozličné
9.1 Zmeny v stálych PS a ustanovenie dočasnej PS pre prípravu Správy o činnosti AK
za roky 2016 a 2017
9.2 Iné

K bodu 1
Zasadnutie otvoril a viedol predseda AK Ľubor Fišera, okrem bodu 2 a 6, ktoré viedol
podpredseda AK J. Holeček. Predseda AK privítal členov AK, prítomných hostí a konštatoval, že
AK je uznášaniaschopná (prítomní členovia v počte 21). Nasledovalo schválenie návrhu
programu, ktorý bol prijatý bez pripomienok a kontrola uznesení. Tajomníčka AK skonštatovala,
že všetky uznesenia zo 102. ZAK boli splnené. Stále ostáva čiastočne splnené uznesenie
č. 101.7.1b týkajúce sa informovania verejnosti komisiou o výsledkoch 2. výzvy projektu
špičkových tímov a uznesenie č. 95.9.4 o ukončení členstva v INQAAHE.
Po kontrole uznesení vystúpil ešte predseda AK s informáciou o priebehu stretnutia s novou
ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR Martinou Lubyovou, ktoré sa uskutočnilo na
žiadosť AK 20. októbra 2017. Stretnutia, ktoré trvalo zhruba jednu hodinu, sa okrem predsedu
AK Ľ. Fišeru zúčastnil aj podpredseda AK J. Holeček, člen AK M. Urban a tajomníčka AK M.
Holická. Predseda AK v úvode stretnutia oboznámil ministerku s týmito témami:
a) výhradami AK k trom legislatívnym zámerom MŠVVaŠ SR, ktoré boli predmetom
diskusií v ostatnom čase, a to k Učiacemu sa Slovensku, k návrhu novely zákona
o vysokých školách a k návrhu nového zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského
vzdelávania. Predmetné výhrady, ktoré sú zverejnené aj na webovom sídle AK, boli
odovzdané p. ministerke aj písomne;
b) výsledkami 2. výzvy zverejnenej AK v rámci projektu vyhodnocovania návrhov vysokých
škôl na špičkové tímy, pri ktorej bola spomenutá aj potreba finančného krytia tejto
aktivity zo strany ministerstva;
c) osobitnými kritériami, ktoré AK schválila v súlade so zákonom o vysokých školách
v prípade profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov.
Počas rokovania s p. ministerkou predseda AK vyjadril znepokojenie nad rozhodnutím
vtedajšieho generálneho tajomníka osobného úradu ministerstva L. Machalu, ktorý bez
zdôvodnenia nepodpísal príkaz na plánovanú zahraničnú pracovnú cestu pre podpredsedu AK J.
Holečka na októbrové Valné zhromaždenie ENQA, ktoré sa konalo vo Francúzsku. Zo strany AK
bola p. ministerka oboznámená o dôležitosti tejto účasti ako aj komunikácie s týmto
medzinárodným združením akreditačných agentúr, najmä s dôrazom na skutočnosť, že AK sa
usiluje o získanie riadneho členstva (riadne členstvo bolo AK zmenené na pridružené v roku
2013 po návšteve panela z ENQA a jeho konštatovaní o nenapĺňaní niektorých kritérií
potrebných pre riadne členstvo). Vystúpenie predsedu AK doplnil podpredseda AK J. Holeček
krátkymi informáciami o účasti na zasadnutiach SRK a ŠRVŠ. Zasadnutie SRK sa konalo 24. 10.
2017 a predmetom rokovania bolo aj vyjadrenie sa k návrhu „Osobitných kritérií pre profesijne
orientované bakalárske študijné programy“, ktoré AK schválila na 102. ZAK a MŠVVaŠ SR ich
v súlade so zákonom o vysokých školách zaslalo na vyjadrenie reprezentáciám vysokých škôl.
Podpredseda zodpovedal na otázky členov SRK a vysvetlil niektoré ustanovenia kritérií. Podľa
informácie ku dňu konania 103. ZAK bol návrh predmetných kritérií SRK akceptovaný
s pripomienkami. Zasadnutia ŠRVŠ sa podpredseda zúčastnil 27. 10. 2017. Takisto aj na tomto
zasadnutí vysvetlil dôvod a postupy tvorby osobitných kritérií pre profesijne orientované študijné
programy, ďalej poďakoval študentom za ich aktívnu účasť na procesoch komplexnej akreditácie
pri ďalších vysokých školách, ale súčasne ich vyzval na zachovávanie mlčanlivosti z priebehu
návštev na vysokých školách v intenciách dohodnutých v rámci Memoranda medzi AK a ŠRVŠ.
Časti zasadnutia sa zúčastnili aj zástupcovia všetkých troch reprezentácií vysokých škôl. Každý
zástupca vystúpil s krátkou informáciou o ich ostatnej činnosti. Zástupkyňa SRK potvrdila
viaceré informácie, ktoré už boli uvedené podpredsedom AK. Predseda RVŠ okrem iného
oznámil AK, že osobitnými kritériami AK sa budú zaoberať až na decembrovom zasadnutí, keď
budú rokovať aj o rozpočte pre vysoké školy na rok 2018. Predseda ŠRVŠ v súvislosti
s predloženými kritériami z AK vyjadril kladný postoj a zdôraznil úsilie ŠRVŠ stať sa do
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budúcnosti v súlade s novými „Štandardmi a usmerneniami na zabezpečenie kvality
v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania (ESG 2015)“ riadnymi zástupcami
akreditačných procesov, nielen prizvanými, ako je to doteraz.

K bodu 2
Uznesenie 103.2.1
a) Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy a podľa § 83 ods. 1
citovaného zákona odporúča MŠVVaŠ SR priznať právo udeľovať absolventom príslušného
študijného programu zodpovedajúci akademický titul takto: (pozri prílohu k uzneseniu).
b) Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy a podľa § 83 ods. 9
citovaného zákona odporúča MŠVVaŠ SR nepriznať právo, resp. zamietnuť žiadosť
udeľovať absolventom príslušného študijného programu zodpovedajúci akademický titul
takto: (pozri prílohu k uzneseniu).

Uznesenie 103.2.2
a) Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
posúdila spôsobilosť nevysokoškolskej inštitúcie a podľa § 86 ods. 3 citovaného
zákona odporúča MŠVVaŠ SR priznať právo podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského
študijného programu v príslušnom študijnom odbore na danej vysokej škole takto: (pozri
prílohu k uzneseniu).
b) Akreditačná komisia v rámci iniciácie akreditácie priznaného práva posúdila podľa § 82 ods.
2 písm. b) v súčinnosti s § 86 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách spôsobilosť
nevysokoškolskej inštitúcie podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného
programu v danom študijnom odbore na príslušnej vysokej škole a podľa § 83 ods. 9
citovaného zákona odporúča MŠVVaŠ SR pozastaviť nevysokoškolskej inštitúcii doterajšie
právo z dôvodu: (pozri prílohu k uzneseniu).

K bodu 3
Uznesenie 103.3.1
a) Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
posúdila spôsobilosť vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na
vymenúvanie profesorov a podľa § 83 ods. 3 citovaného zákona odporúča MŠVVaŠ SR
priznať právo uskutočňovať tieto konania v príslušnom študijnom odbore takto: (pozri
prílohu k uzneseniu).
b) Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
posúdila spôsobilosť vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na
vymenúvanie profesorov a podľa § 83 ods. 9 citovaného zákona odporúča MŠVVaŠ SR
nepriznať právo, resp. zamietnuť žiadosť uskutočňovať tieto konania v príslušnom
študijnom odbore takto: (pozri prílohu k uzneseniu).
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K bodu 4
4.1 Zmena v sústave študijných odborov
nový študijný odbor dejiny a teória múzických umení a audiovízie
(žiadosť č. 359/2017-AK)
MŠVVaŠ SR listom č. 2017-12497:2-15A0 zo dňa 21. 8. 2017 požiadalo Akreditačnú komisiu
o posúdenie zmeny v sústave študijných odborov zaradením nového študijného odboru dejiny a
teória múzických umení a audiovízie, ktorú predložila Vysoká škola múzických umení
v Bratislave. Žiadosť posúdila stála pracovná skupina pre OV 2. humanitné vedy pod vedením jej
predsedu V. Patráša, ktorý oboznámil s jej obsahom všetkých členov AK, rovnako aj s návrhom
uznesení, ktoré stála PS prijala k danej veci. V diskusii s pripomienkou vystúpil predseda stálej
pracovnej skupiny pre OV 4. umenie L. Čarný, ktorý nesúhlasil s navrhovaným zaradením
nového študijného odboru do skupiny študijných odborov Umenie. Po vzájomnej dohode
zástupcov OV 4 a OV 2 Akreditačná komisia nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov
AK prijala nasledujúce uznesenie:

Uznesenie 103.4.1
a) Akreditačná komisia v súlade s § 82 ods. 2 písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách posúdila návrh na zmenu v sústave študijných odborov, ktorú jej predložilo MŠVVaŠ
SR listom 2017-12497:2-15A0 zo dňa 21. 8. 2017 a vyjadruje podporu kreovať nový študijný
odbor dejiny a teória múzických umení a audiovízie so zvýraznením teoretickej a historickej
reflexie umení a s príslušnosťou k skupine študijných odborov humanitné vedy.
b) Akreditačná komisia odporúča predložiť návrh na nový študijný odbor až po zjednoznačnení
zámeru MŠVVaŠ SR vo vzťahu ku komplexnej revízii Sústavy študijných odborov.

K bodu 5
Uznesenie 103.5.1
Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách sa
vyjadrila k žiadostiam MŠVVaŠ SR (č. 421/2017-AK a č. 237/2017-AK) k splneniu kritérií
schválených podľa § 12 ods. 1 písm. e) vyššie citovaného zákona o vysokých školách pre
vymenúvacie konanie v daných študijných odboroch na predmetných vysokých školách takto:
(pozri prílohu k uzneseniu).
Akreditačná komisia sa vyjadrila k žiadosti MŠVVaŠ SR zo dňa 19. júna 2017 č. 2017594/28835:19-15A0 k splneniu kritérií schválených Vedeckou radou UK dňa 11. 4. 2016 na
získanie vedecko-pedagogického titulu „profesor“ v študijnom odbore politológia v prípade
navrhovanej kandidátky. V rozprave k tomuto bodu vystúpila predsedníčka stálej pracovnej
skupiny pre oblasť výskumu 6. spoločenské a behaviorálne vedy M. Gbúrová, ktorá oboznámila
členov AK so závermi zo zasadnutia stálej PS, ktorá konštatovala, že vedeckovýskumná
a publikačná činnosť kandidátky zodpovedá väčšinovo študijnému odboru verejná politika
a verejná správa, a nie odboru politológia, v ktorom sa vymenúvacie konanie na UK realizovalo.
Po diskusii, ktorá nasledovala, bolo počtom hlasov 20 z celkového počtu 20 prítomných členov
AK prijaté nižšie uvedené uznesenie.

Uznesenie 103.5.2
a) Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
posúdila žiadosť MŠVVaŠ SR o vyjadrenie sa k splneniu kritérií predloženého návrhu z
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Univerzity Komenského v Bratislave na vymenovanie za profesora v študijnom odbore
politológia a skonštatovala, že kritériá (pozri v prílohe k uzneseniu) schválené Vedeckou
radou UK z 11. 4. 2016 neboli splnené v týchto bodoch:
1. článok 8 písmeno (a)-aa,ab, (b)-ba,bb,
2. článok 10 písmeno b)
pričom nesplnenie sa týka skutočnosti, že vedecké publikácie, pedagogické a odborné
publikácie a významné medzinárodné výsledky v oblasti vedeckovýskumnej činnosti nie sú
z daného študijného odboru, ale z príbuzného študijného odboru, ktorým je verejná politika
a verejná správa.
Odôvodnenie
Vzhľadom na to, že vedeckovýskumná a publikačná činnosť kandidáta nezodpovedá
študijnému odboru politológia, v ktorom sa uskutočnilo vymenúvacie konanie na Univerzite
Komenského, Fakulte sociálnych a ekonomických vied, nie je splnené ustanovenie kritérií VR
UK zo dňa 11. 4. 2016, podľa ktorých za rozhodujúce sa považujú výsledky uchádzača
v študijnom odbore, v ktorom sa uchádza o vymenovanie za profesora.
b) Akreditačná komisia vzhľadom na skutočnosti uvedené v písmene a) tohto uznesenia a v
súlade s § 83 ods. 11 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách navrhuje Univerzite
Komenského v Bratislave, Fakulte sociálnych a ekonomických vied odňať právo v študijnom
odbore politológia na tri roky.

K bodu 6
6.1 Študijné programy

Uznesenie 103.6.1
a) Akreditačná komisia podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách overila
výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v týchto študijných
programoch a odporúča MŠVVaŠ SR zrušiť časové obmedzenie a priznať právo do najbližšej
komplexnej akreditácie takto: (pozri prílohu k uzneseniu).
b) Akreditačná komisia podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách overila
výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v týchto študijných
programoch a odporúča MŠVVaŠ SR pozastaviť priznané právo v súlade s § 83 ods. 9 vyššie
citovaného zákona takto: (pozri prílohu k uzneseniu).
c) Akreditačná komisia podľa § 83 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách overila
výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v týchto študijných
programoch a odporúča MŠVVaŠ SR obnoviť priznané právo do najbližšej komplexnej
akreditácie takto: (pozri prílohu k uzneseniu).
6.2 Habilitačné konanie a vymenúvacie konanie

Uznesenie 103.6.2
a) Akreditačná komisia podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách overila
výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v daných študijných
odboroch a odporúča MŠVVaŠ SR zrušiť časové obmedzenie a priznať právo do najbližšej
komplexnej akreditácie, resp. opätovne priznať právo s časovým obmedzením takto: (pozri
prílohu k uzneseniu).
b) Akreditačná komisia podľa § 83 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách overila
výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v daných študijných
odboroch a odporúča MŠVVaŠ SR obnoviť právo do najbližšej komplexnej akreditácie takto:
(pozri prílohu k uzneseniu).
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Akreditačnej komisii bola MŠVVaŠ SR listom zo dňa 13. 6. 2017 č. 2017-9024/25823:3-sekr.
postúpená správa na odstránenie nedostatkov po komplexnej akreditácii z Paneurópskej vysokej
školy v Bratislave, Fakulty ekonómie a podnikania (ďalej len „PEVŠ FEP“), s výzvou overiť
opatrenia prijaté vysokou školou jej návštevou. Akreditačná komisia návštevu vykonala 16. 10.
2017, pričom bolo zistené, že PEVŠ FEP predložila v ostatnej komplexnej akreditácii žiadosť
o posúdenie spôsobilosti uskutočňovať habilitačné konanie a vymenúvacie konanie v študijnom
odbore 3.3.18. medzinárodné podnikanie, v ktorom nemala v čase podania žiadosti priznané
právo. Akreditačná komisia v komplexnej akreditácii pre nesplnenie kritéria KHKV-A2 navrhla
žiadosť zamietnuť (pozri prílohu k uzneseniu). MŠVVaŠ SR napriek vyjadreniu AK namiesto
zamietnutia žiadosti vysokej škole v predmetnom študijnom odbore zaslalo vysokej škole
rozhodnutie o pozastavení práva na nejestvujúcu akreditovanú činnosť. Na základe zistených
skutočností Akreditačná komisia prijala k predmetnej žiadosti nadpolovičnou väčšinou všetkých
členov AK nasledujúce uznesenie:

Uznesenie 103.6.3
Akreditačná komisia odporúča MŠVVaŠ SR preveriť zistenia Akreditačnej komisie v prípade
rozhodnutia o pozastavení práv na vykonávanie habilitačného konania a vymenúvacieho konania
v študijnom odbore 3.3.18. medzinárodné podnikanie Paneurópskej vysokej škole, Fakulte
ekonómie a podnikania, so sídlom v Bratislave v roku 2016 pri ostatnej komplexnej akreditácii.
V prípade, že bude zistenie Akreditačnej komisie potvrdené, navrhuje vykonať opravu
rozhodnutia a následne písomne stiahnuť z posudzovania Správu na odstránenie nedostatkov
PEVŠ zo dňa 29. 5. 2017 č. RE-144/2017.

K bodu 7
V rámci tohto bodu Akreditačná komisia prerokovala nižšie uvedené oznámenia z vysokých škôl
a prijala nasledujúce závery:
 Paneurópska vysoká škola so sídlom v Bratislave (PEVŠ) listom č. RE-276/2017 zo dňa 31.
10. 2017 (č. žiadosti 418/2017-AK) oznámila zmeny v garantovaní a spolugarantovaní v
akreditovanom doktorandskom študijnom programe ústavné právo, na ktoré má priznané
právo Fakulta práva PEVŠ. Akreditačná komisia vzhľadom na skutočnosť, že vysoká škola
nenavrhla v oznámení žiadne skutočnosti, ktoré by smerovali k splneniu kritéria KSP-A6,
odsúhlasila v súlade s § 82 ods. 12 zákona o vysokých školách iniciáciu predmetnej činnosti
na PEVŠ.
 Technická univerzita v Košiciach (TUKE) listom č. 22332/2017 zo dňa 17. 10. 2017
(č. žiadosti 411/2017-AK) oznámila zmenu v garantovaní akreditovaného doktorandského
študijného programu inžinierstvo kvality produkcie a habilitačného konania a vymenúvacieho
konania v študijnom odbore kvalita produkcie, na ktoré má priznané práva Fakulta
materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE a poskytla informáciu o prebiehajúcom
výberovom konaní na obsadenie funkcie spolugaranta. Akreditačná komisia vzala na vedomie
informáciu vysokej školy, ale v prípade, že do najbližšieho zasadnutia AK nebude
informovaná o novej skutočnosti v tejto veci zo strany TUKE, pristúpi v súlade s § 82 ods.
12 zákona o vysokých školách k iniciácii akreditácie predmetnej činnosti.
 Univerzita Komenského v Bratislave (UK) listom č. OŠV 2 312/2017 DI zo dňa 10. 7. 2017
(č. žiadosti 293/2017-AK) oznámila úmrtie garanta, ktorý zabezpečoval garantovanie
akreditovaného magisterského študijného programu regionálna geografia, rozvoj regiónov
a európska integrácia, doktorandského študijného programu regionálna geografia
a habilitačného konania a vymenúvacieho konania v študijnom odbore geografia, na ktoré má
priznané práva Prírodovedecká fakulta UK a informáciu o prebiehajúcom procese nahradenia
chýbajúceho garanta. Akreditačná komisia vzala na vedomie informáciu vysokej školy,
ale v prípade, že do najbližšieho zasadnutia AK nebude o novej skutočnosti v tejto veci
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informovaná zo strany UK, pristúpi v súlade s § 82 ods. 12 zákona o vysokých školách k
iniciácii akreditácie predmetnej činnosti.
Akreditačná komisia sa oboznámila s podnetom - nesúhlasným stanoviskom prof. PhDr.
Dušana Katuščáka, PhD., ktorý zaslal 28. 9. 2017 ministerke školstva, vedy, výskumu
a športu Martine Lubyovej. Menovaný v podnete vyjadril nesúhlas so schválením zmeny
garanta v akreditovaných študijných programoch na Žilinskej univerzite v Žiline, Fakulte
humanitných vied (ŽU FHV), ktoré Akreditačná komisia akceptovala na 102. ZAK (pozri
prílohu k bodu 7). Predmetný podnet bol Akreditačnej komisii zaslaný listom GR SVŠ č.
2017/14680:3-15A0 zo dňa 12. 10. 2017 na prípadné ďalšie konanie. Akreditačná komisia sa
oboznámila s argumentmi prof. Katuščáka uvedenými v jeho podnete a po diskusii, v ktorej
predseda stálej PS pre oblasť výskumu 2. humanitné vedy opätovne, v širšom kontexte,
vývinovej línii a príčinných súvislostiach vysvetlil dôvody podpory zmeny garantovania
dotknutých študijných programov na ŽU FHV konštatovala, že akceptovanie predmetných
zmien bolo opodstatnené. Súčasne predseda AK poveril člena AK V. Patráša vypracovaním
odpovede pre zasielateľa podnetu.

Uznesenie 103.7.1
a) Akreditačná komisia posúdila v súlade s § 83 ods. 12 platného zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách zmeny oznámené vysokými školami v poskytovaní akreditovaných
študijných programov a študijných odborov, na ktoré majú vysoké školy priznané právo
uskutočňovať habilitačné konanie a vymenúvacie konanie, a akceptuje navrhnuté zmeny takto:
(pozri prílohu k uzneseniu).
b) Akreditačná komisia posúdila v súlade s § 83 ods. 12 platného zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách zmeny oznámené vysokými školami v poskytovaní akreditovaných
študijných programov a študijných odborov, na ktoré majú vysoké školy priznané právo
uskutočňovať habilitačné konanie a vymenúvacie konanie, a neakceptuje navrhnuté zmeny
takto: (pozri prílohu k uzneseniu).

K bodu 8
Akreditačná komisia sa oboznámila s výsledkami návštevy na nižšie uvedených vysokých
školách. Informácie poskytli najmä predsedovia dočasných pracovných skupín a ostatní prítomní
členovia AK na návštevách.
Vysoká škola DTI – 11. 10. 2017
(V. Nečas, predseda dočasnej PS),
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach – 20. 10. 2017
(M. Líška, predseda dočasnej PS),
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici – 19. 10. 2017
(I. Šimovček, predseda dočasnej PS),
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií – 17. 10. 2017
(M. Gbúrová, predsedníčka dočasnej PS).

Uznesenie 103.8.1
a) Akreditačná komisia vzhľadom na neprítomnosť viacerých predsedov stálych pracovných
skupín počas druhého dňa rokovania odsúhlasila presunutie hlasovania k návrhom vyjadrení
k akreditácii jednotlivých študijných programov na 104. ZAK.
b) Akreditačná komisia ukladá predsedom dočasných pracovných skupín pre komplexnú
akreditáciu vyššie uvedených vysokých škôl predložiť návrh hodnotiacej správy do
Sekretariátu AK najneskôr do 15. januára 2018.
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c) V súvislosti s termínom uvedeným v bode b) tohto uznesenia predsedovia príslušných stálych
pracovných skupín neodkladne spracujú v informačnom systéme AK hodnotenie za príslušné
oblasti výskumu na daných vysokých školách a takisto do 15. 1. 2018 spracujú v informačnom
systéme AK vyjadrenia k žiadostiam o študijné programy.

K bodu 9
9.1 Zmeny v stálych PS a zriadenie dočasných PS

Uznesenie 103.9.1
a) Akreditačná komisia odsúhlasila zmeny v stálych pracovných skupinách takto:
(pozri prílohu k uzneseniu).
b) Akreditačná komisia odsúhlasila dočasnú pracovnú skupinu na vypracovanie návrhu
dokumentu pre vládu SR s názvom „Správa o činnosti Akreditačnej komisie za roky 2016 –
2017“ v zložení: Ľ. Fišera (predseda), J. Holeček, M. Gbúrová, L. Čarný, V. Patráš, M.
Urban, J. Vilček. Predseda dočasnej pracovnej skupiny Ľ. Fišera zvolá k príprave správy
zasadnutie dočasnej pracovnej skupiny najneskôr do 20. decembra 2017, na ktorom bude
stanovený harmonogram prác. Finálna verzia správy bude predložená na 104. ZAK.
9.2 Iné

Uznesenie 103.9.2.1
Akreditačná komisia schválila v súlade so štatútom AK termíny zasadnutí v roku 2018 takto:
Číslo zasadnutia

Termín zasadnutia

Miesto

104. ZAK

7. – 8. februára 2018

Bratislava

105. ZAK

4. – 5. apríla 2018

Bratislava

106. ZAK

27. – 28. júna 2018

Bratislava

107. ZAK

12. septembra 2018

Bratislava

Uznesenie 103.9.2.2
V nadväznosti na uznesenie 101.9.2e vzala Akreditačná komisia na vedomie informáciu z
National Committee on Foreign Medical Education and Accreditation (NCFMEA), v ktorej
vzhľadom na aktuálnu situáciu oznamuje predsedovi AK vyradenie Slovenskej republiky zo
zoznamu krajín, ktoré majú odsúhlasenú komparabilitu štandardov AK pre akreditáciu lekárskych
fakúlt v SR so štandardmi používanými v USA. V prípade záujmu môže AK kedykoľvek
v budúcnosti opätovne podať žiadosť o predmetné porovnanie na NCFMEA.
Akreditačná komisia sa zaoberala aktuálnym stavom a úlohami vyplývajúcimi z projektu
Špičkové vedecké tímy na vysokých školách v SR, ktoré predniesol predseda dočasnej PS
ustanovenej pre predmetný projekt M. Urban, a prijala nasledujúce uznesenie:

Uznesenie 103.9.2.3
a)

Akreditačná komisia listom jej predsedu vyzve v prvej polovici roku 2018 rektorov
vysokých škôl na predloženie zmien v zložení špičkových tímov, ktoré boli na príslušnej
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vysokej škole odsúhlasené v rámci 1. výzvy projektu. Úloha vyplýva z metodiky schválenej
uznesením 76.9.1., na ktorej základe po troch rokoch kontaktné osoby špičkového tímu
potvrdia, že sa tím nezmenil, resp. oznámia, aké zmeny v jeho zložení nastali. V prípade
zmien uvedú vedecké príspevky aj nových členov tímu.
b) V súvislosti s prípravou 3. výzvy projektu, ktorá by sa mala uskutočniť v roku 2018,
predseda dočasnej PS M. Urban zvolá v druhej polovici januára 2018 zasadnutie dočasnej PS.
c) Akreditačná komisia požiada MŠVVaŠ SR o poskytnutie informácie o doterajšom spôsobe
financovania projektu špičkových tímov s perspektívou aj pre 3. výzvu.
V závere rokovania predseda AK oboznámil členov AK s listom JUDr. Martina Tomana zo dňa
21. 11. 2017 (zaevidovaného na SAK pod č.462/2017-AK), ktorým sa jeho autor obrátil na
komisiu so žiadosťou o preverenie procesu habilitačného konania a Rozhodnutia Vedeckej rady
FF UPJŠ v Košiciach o neudelení titulu „docent“ pre PhDr. Z. P., CSc. Členovia AK po
oboznámení sa s obsahom listu konštatovali, že požiadavka uvedená v liste JUDr. Tomana ide
nad rámec pôsobnosti komisie vymedzenej zákonom o vysokých školách č. 131/2002 Z. z.
v platnom znení. Akreditačná komisia môže však na žiadosť ministerstva školstva vedy, výskumu
a športu SR po rozhodnutí vedeckej rady vysokej školy, resp. jej fakulty vyjadriť sa k splneniu
kritérií prijatých na získanie titulu docent. Túto skutočnosť žiadateľovi oznámi listom predseda
AK.
Zápis vypracovala: Mária Holická, tajomníčka AK
Zápis schválil dňa:
Ľubor Fišera
predseda Akreditačnej komisie
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